
  

 
  

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. СМОЛЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай  Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

Относно:  Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, 

за други земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасище,  

собственост на Община Смолян, находящо се в землището на с. Момчиловци, 

на основание чл. 78а. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В общинска администрация Смолян, постъпи Искане вх. № 

ДЛ010426/11.11.2019 година от П.И.К.– собственик на ЕТ „Илия Канев – 

Петър Канев” с ЕИК 120032992, с адрес с. Момчиловци, с което се заявява 

желание да бъдат наети 22.665 декара пасища, мери, собственост на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци и попадащи в имот с 

кадастрален № 49014.3.443. 

Към заявлението е приложена скица – проект за разделяне на поземлен 

имот № 49014.3.443, изработена въз основа на данни от кадастралната карта и 

кадастралните регистри от правоспособно лице – „Ескалибур” ЕООД. 

По скицата – проект за разделяне, са обособени 3 проектни имота, за 

които П.К. изявява желание да им бъде променен начина на трайно ползване и 

те са както следва: 

1. Проектен имот № 3.1 с проектна площ 2.811 декара; 

2. Проектен имот № 3.2 с проектна площ 18.494 декара; 

3. Проектен имот № 3.3 с проектна площ 1.361 декара. 

 

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.78а. от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, и 24а, ал. 6 т.2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи,  предлагам Общински съвет 

да приеме следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

І. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други 

земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасище,  собственост на 

Община Смолян, находящо се в землището на с. Момчиловци, съгласно скица 

– проект за разделяне на поземлен имот № 49014.3.443, която е неразделна 

част от настоящото Решение, на имоти: 

1. Проектен имот № 3.1 с проектна площ 2.811 декара; 

2. Проектен имот № 3.2 с проектна площ 18.494 декара; 

3. Проектен имот № 3.3 с проектна площ 1.361 декара. 



ІІ. Упълномощава кмета, да подаде заявление до Общинска служба 

земеделие – Смолян за промяна начина на трайно ползване на части от имот № 

49014.3.443 описани в точка І за други земеделски нужди – 

картофопроизводство, като разходите са за сметка на ЕТ „Илия Канев – Петър 

Канев”; 

III. Възлага на Кмета на Община Смолян, да сключи договори за наем 

със срок до 01.10.2024 година с ЕТ „Илия Канев – Петър Канев” за описаните в 

точка І от настоящото решение проектни имоти след промяната на начина на 

трайно ползване. 

  

 

 

ВНОСИТЕЛ:        /П/     

                                                    НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

       Кмет на Община Смолян 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


